
hydroizolácia spodnej stavby: sikaplan®-1100 15hl, tesniace pásy sika 
dilatec®,sikaswell®, flooring: Sikafloor® SynTop-2, Sikafloor® ProSeal-W, systém 
Sika CarDeck Elastic I, Sikafloor® PurCem-20, Sikafloor®-264, Sikafloor®-156, strešné 
systémy: Sikaplan®-15G, Sikaplan®- SGmA

Sika at work
obchodné centrum 
centrál bratislava 



CENTRÁL - StaVBa roka  2013   
PRVÝ MULTIFUNKČNÝ OBJEKT S 
certifiKátom LEED SiLVEr 

STAVBA
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Polyfunkčný objekt centrál je jedinečný multifunkčný celok, ktorý na jednom mieste 
sPája nákuPné centrum s kanceláriami, hotelom, medicínskym centrom, relaxačnou 
zónou a Priestranným Parkom na zelenej streche. a Práve vydarené PrePojenie a 
funkčné usPoriadanie zaujalo Porotu a centrál sa stal stavbou roka 2013.

Tvorí ho 4-podlažná budova nákupného centra, pod ktorým je 3-podlažný podzemný parking, a z 2 výškových budov. 
Vo vyššej z nich sú kancelárske priestory a v nižšej 4* hotel. Na strechách areálu je rozsiahly verejne prístupný zelený 
park. Keďže v minulosti boli na tomto  mieste kúpele Centrál, architekt a investor pre zachovanie pamiatky, zahrnuli 
do kompexu i plavecký bazén s relaxačnou zónou. 

sika systémové riešenia 
hydroizolácia spodnej stavby je zabezpečená 
vodonepriepustnou fóliou z mäkčeného PVC sikaplan®-1100 
15hl so signálnou vrstvou, ktorá chráni stavbu proti pôsobeniu 
podzemnej vody a radónu. Vodonepriepustnosť v pracovných 
a dilatačných škárach zaisťujú tesniace pásy sika® dilatec® a 
napučiavacie pásy sikaswell®-P.
Hydroizolácia striech je zabezpečená rôznymi systémami, v 
závislosti od konečného používania. Nad nákupným centrom sú 
pochôdzne terasy s vegetáciou, kde bola použitá fólia sikaplan® 
SGma, ktorá je vystužená sklenným rúnom a je odolná voči 

prerastaniu koreňov. Na najvyšších objektoch bol použitý 
kotvený hydroizolačný systém sikaplan®-15G, ktorý je určený 
pre exponované strechy. Na ostatných nevyužívaných strechách 
hydroizoláciu zabezpečuje fólia sikaplan®-sGma zaťažená 
štrkom.
V gastronomickej časti na nadzemnom 4. podlaží je umiestnená 
šachta na odvod mastných pár z kuchyne výšky 35 m, ktorá 
je vyvedená na strechu. Na jej hydroizoláciu bola použitá 
polyolefínová fólia sarnafil®-tG 7618 felt nalepená lepidlom 
sarnacolt®-660.  



STAVBA ROKA 2013 
POLYFUNKČNÝ AREÁL CENTRÁL

sika systémové riešenia
Podzemné garáže začínajú na základovej doske, kde bol 
použitý podlahový systém sikafl oor® syntop®-2 s vrchným 
lakom sikafl oor® Proseal - W. sika® cardeck® elasti c i chráni 
betónovú konštrukciu parkingu na 2 podzemných podlažiach. 
Systém sa skladá zo základnej vrstvy sikafl oor®-81 epocem, 
fl exibilnej hydroizolačnej vrstvy sikafl oor®-350n elasti c 
presypanej kremičitým pieskom a ako uzatvárací náter bol 
použitý sikafl oor®-358. 
V kuchynských priestoroch hotela bol použitý poter pre vysoké 
zaťaženia sikafl oor®-20 n Purcem® a ostatných prevádzkových 
priestoroch farebný náter sikafl oor®-264 s podkladovým 
náterom sikafl oor®-156.

sika riešenia certifikované leed
Komplex centrál získal certi fi kát LEED SILVER ako prvý multi funkčný 
celok, pričom budova hotela a nákupného centra sú prvé na Slovensku. 
K získaniu certi fi kátu prispelo použiti e kvalitných výrobkov s LEED 
certi fi kátmi. Sika výrobky vďaka nízkej emisii prchavých organických 
látok zvyšujú kvalitu ovzdušia a spĺňajú požiadavky normy LEED 
(na požiadanie je možné zaslať prehlásenie o vykonanom teste), čo 
zaručuje, že výrobky sú bezpečné, neohrozujú zdravie a správajú sa 
priateľsky k životnému prostrediu. Využiti e Sika® systémových riešení 
prispieva k získaniu certi fi kátu Green Building

legend Das Jagdgebiet der Frauen lag in der Nähe.
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Preštudujte si produktový list a kartu bezpečnostných údajov 
pred akýmkoľvek použití m alebo spracovaním našich výrobkov.

Sika SLoVENSko spol.s r.o.
Rybničná 38/E
Brati slava
Slovensko

kontakt
Telefón  +421 2 49 20 04 11
Fax  +421 2 49 20 04 44
www.sika.sk
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Dekoratívne cementové 
podlahy v štýlovej 
rekreačnej chate 
Prirodzený vzhľad podláh 
SikaDecor®

December 2012 Vybrané referencie Slovenska

Prečítajte si i ti eto vybrané referencie:

na Projekte sPoluPracovali: 
Architekt: Ing. arch. I.Kubík a kol., Ing.arch. J.Foglová, Ing.arch.   
    M.Németh, Ing.arch. R.Vlkovič
Hlavný zhotoviteľ: IMOS Brno a.s.
Stavebník: Immocap Group, a.s.

termín realizácie: 
01/2010-04/2013


